cenné papíry

TISK CENNÝCH PAPÍRŮ
Listinné akcie, dluhopisy, podílové listy, obligace, vkladní
listy, státní dluhopisy, šeky či směnky jsou cenné papíry,
které STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, (STC) tiskne
v průběhu celé své historie (od roku 1928). Při zachování
platných právních předpisů jsou vzhled a provedení
naprosto odvislé od individuálních požadavků zákazníka.

ZAJIŠTĚNÍ
PROTI PADĚLÁNÍ
K zajištění cenných papírů proti padělání a pozměňování
se v STC nejčastěji využívá kombinace všech dostupných
ochranných prvků v materiálu, designu a tisku. Za účelem
dosažení dlouhé životnosti, odolnosti a nenapodobitelnosti
je v STC zpravidla využíván speciální papír s vysokým,
nejméně však padesátiprocentním obsahem bavlny.
Také se používají atestované ceninové barvy, vlákna
s UV luminiscencí a velmi často ochranný prvek, vodoznak.
Dalšími využívanými ochrannými prvky jsou gilošové vzory,
irisový tisk, mikrotext. Tisk cenných papírů je kombinací
několika tiskových technik, ke kterým patří liniový měditisk,
suchý i mokrý ofset, aplikace hologramu, reliéfní ražba
či knihtisk. Technika knihtisku je používána pouze
v kombinaci s některou z uvedených technik. Barevné
a technické provedení je takové, aby bylo obtížné zhotovit
kopie jinými reprodukčními technikami.

CENINOVÁ BIANKA
Potřeby zákazníků vyžadují často rychlou výrobu některých
cenin, jako jsou certifikáty, akcie, dluhopisy a jiné. Pro tyto
účely jsou k dispozici polotovary, tzv. ceninová bianka.
Jedná se o předtištěný rámeček na ceninovém papíře
s vodoznakem, ofsetovou technikou, případně s kombinací
hlubotisku a ofsetu. Bianka jsou zpravidla doplněna
o ceninový podtiskový rastr s irisovým přechodem. Tato
bianka jsou v nabídce STC ve formátech A4, A5. Podle
požadavku zákazníka je do vybraného ceninového bianka
na základě návrhu grafického studia dotištěn text, logo
atd. Přítisk do ceninového bianka je pro zákazníka ideálním
řešením z časového i ekonomického hlediska.

VYSOKÁ BEZPEČNOST
STC garantuje vysokou úroveň bezpečnostních opatření
během celého procesu výroby a personalizace. Díky
dlouholetým zkušenostem v oblasti ceninového tisku
poskytuje konzultace při zpracování návrhu grafického
designu, výběru vhodných ochranných prvků, technologií
tisku a materiálů. Vše s ohledem na celkové zabezpečení
produktů proti padělání spolu s vysokou estetickou
úrovní výrobku. STC zaručuje vysokou kvalitu, splňující
nejnáročnější požadavky zákazníků.

SNADNÁ distribuce
STC zajišťuje na přání zákazníka zabezpečenou distribuci
vyrobených cenin na místo určení. Součástí distribuce
vyrobených cenin je i stoprocentní přepočet a výstupní
kontrola kvality expedovaných cenných papírů.
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